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Geacht bestuur,
In uw brief met kenmerk 22220316 geeft u ons de gelegenheid een zienswijze in te dienen
naar aanleiding van de begroting DCMR 2019. Hier maken wij gebruik van.
Kaders begroting en tariefstijging
In de voorliggende begroting heeft u rekening gehouden met het door B&W opgelegde
acres van 2,6%. Echter geeft u in uw brief aan dat vanwege de stijging van de uurtarieven,
na het opstellen van de werkplannen voor 2019, door middel van een begrotingswijziging
extra budget gevraagd kan worden. Wij hebben begrepen dat het voor Krimpen, potentieel,
om een bedrag van tussen de 10.000 en 11.000 euro zal gaan.
Risico geen tariefstijging in eerdere jaren
Bij de begroting voor 2018 heeft u benoemd dat gelijkblijvende tarieven voor 2018, een
risico kan vormen. Helaas is dit risico uitgekomen. Echter lijkt deze tariefwijziging een
meerjarige correctie te zijn. Over de noodzaak van deze correctie hebben wij geen
signalen gekregen in eerdere jaarrekeningen. In de toekomst worden wij graag jaarlijks op
de hoogte gesteld of de tarieven kostendekkend geweest zijn.
Werkplan 2019
In eerdere jaren hebben wij geen zienswijze ingediend. De reden hiervoor was dat u zich
hield aan de door de gemeente aangegeven kaders. Bij het opstellen van de werkplannen
werd hier rekening mee gehouden. Wij gaan ervan uit dat ook dit jaar bij het opstellen van
de werkplannen rekening gehouden wordt met de kaders in de nu voorliggende begroting.
Begrotingswijziging 2019
Indien het niet mogelijk is om het werkplan binnen de nu voorliggende begroting op te
stellen, zullen wij daar bij de begrotingswijziging 2019 op reageren.

Hoogachtend,
De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel,
De voorzitter,
De griffier,

Wilt u bij al uw correspondentie het zaaknummer vermelden.

